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มคอ.3
รายละเอีย ดของรายวิช า กบ 103 ระบบร่างกายมนุ ษย์ 2
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ
ภาคเรีย นที่ 2 ประจําปี การศึก ษา 2564

หมวดที่ 1 ข้อ มูล ทัวไป
่
1. รหัส และชื่อ รายวิ ชา
กภ 103 ระบบร่างกายมนุษย์ 2
PTX 103 Human Body System 2
2. จํานวนหน่ ว ยกิ ต
3 (2-2-5)
3. หลัก สูต รและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิด ชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
จิตรดํารงค์
suwatj@g.swu.a
อ.สุวฒ
ั น์
c.th
kanogwun@g.s
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
wu.ac.th
ผศ.ดร.สุกลั ยา กฤษณเกรียงไก sukalya@g.swu.
ac.th
ร
ตันหยง
jintanat@g.swu.
อ.จินตนา
ac.th
prapawad@g.sw
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล
u.ac.th
บุปผาพรหม
อ.รุจริ วรรณ
rujirawan@g.swu.ac.th

อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชาหลั
ก
อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชารอ
ง
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน

5. ภาคการศึก ษา / ชัน้ ปี ที่เรีย น
ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต ้อ งเรีย นมาก่อ น (Pre-requisite)
–ไม่ม-ี
7. รายวิ ชาที่ต ้อ งเรีย นพร้อ มกัน (Co-requisite) –ไม่ม-ี
8. สถานที่เรีย น
การเรียนบรรยายและสัมมนา แบบออนไลน์ ผ่าน ระบบ Moodle SWU
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การเรียนปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์ ที่ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้อง
122 123 124 146 301 302 304 321
9. วัน ที่จ ดั ทําหรือ ปรับ ปรุงรายละเอีย ดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
6 กรกฎาคม 2564
หมวดที่ 2 จุด มุ่งหมายและวัต ถุป ระสงค์

1. วัต ถุประสงค์ข องรายวิ ชา
เพือ่ ให้นิสติ
1. อธิบายมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ในระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด
(U)
2. อธิบายการเจริญเติบโตของส่วนประกอบในระบบหัวใจ หลอดเลือด และปอด
ในภาวะปกติและผิดปกติ (U)
3. อธิบายกลไกการทํางานของหัวใจในการสูบฉีดโลหิต
ในภาวะปกติ
และผิดปกติ (U)
4. อธิบายกลไกการทํางานของปอดทีท่ าํ ให้เกิดการหายใจ
การขนส่งและการแลกเปลีย่ นแก๊สในภาวะปกติ และผิดปกติ (U)
5. อธิบายกลไกการควบคุมการทํางานของระบบหัวใจและปอด
โดยการควบคุมของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ
ในภาวะปกติ และผิดปกติ (U)
6. อธิบายกลไกการควบคุมการทํางานของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด
โดยการควบคุมทางชีวเคมี ในภาวะปกติ และผิดปกติ (U)
7. อธิบายจุลชีววิทยาของแบคทีเรีย
ไวรัส
และเชือ้ รา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดพยาธิสภาพ พยาธิกาํ เนิด
พยาธิสรีรวิทยา
ของระบบหัวใจ
หลอดเลือดและปอด
รวมถึงการตอบสนองระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย (U)
8. อธิบายความสัมพันธ์ของมหกายวิภาคศาตร์และสรีรวิทยากับการเกิดพยาธิส
ภาพ พยาธิกาํ เนิด พยาธิสรีรวิทยา ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด
(U)
9. สือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ในการพูด
การเขียนและสามารถเลือกใช้รปู แบบของ
การนําเสนอทีเ่ หมาะสมในการสัมมนาพยาธิวทิ ยาของโรคในระบบหัวใจและ
ปอด (A)
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หมายเหตุ U = Understand, A = Apply

2. วัต ถุประสงค์ใ นการพัฒ นา/ปรับปรุงรายวิ ชา
ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรปี 2563

หมวดที่ 3 ลัก ษณะและการดําเนิ น การ

1. คําอธิ บายรายวิ ชา
โครงสร้ าง
หน้ าที่และความสัมพันธ์ของระบบหัวใจ
หลอดเลือดและปอด
การผสมผสานความรู้พ้ ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิกาํ เนิด และพยาธิสรีรวิทยา

2. วัยสูงอายุจ าํ นวนชัวโมงที
่
่ใ ช้ต ่อ ภาคการศึก ษา
สอนเสริ ม

ปฏิ บ ตั ิ ก าร / สัม มนา

ศึก ษาด้ว ยตนเองน
อกชัน้ เรีย น

ตามความต้องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ปฏิบัติ 20
ชม./ภาคการศึกษา
สัมมนา 10
ชม./ภาคการศึกษา

32
ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

บรรยาย

30 ชม./
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชัวโมงต่
่
อ สัปดาห์ที่อ าจารย์ใ ห้ค าํ ปรึก ษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นิ สิ ต เป็ น รายบุค คล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนทีต่ อ้ งการ)
ชม./สัปดาห์

ไม่น้อยกว่า 1

4. ความรับผิด ชอบหลัก/ความรับผิด ชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

5.ทักษะกา 6.
ทักษะพิส ั
ร
วิเคราะห์เชิ ย
ง ตัวเลข
การ สือ่ สาร
และ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2


2. ความรู้





3.ทักษะทางปั ญญา

 

4.
ทักษะความสัมพัน
ธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดช
อบ
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หมวดที่ 4 การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ข องนิ สิ ต
1. คุณ ธรรม จริย ธรรม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ นหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิง่
ทีจ่ ะต้องส่งเสริมให้นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวติ
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ มีจติ สํานึก สาธารณะ
และเป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณค่าของสังคมไปพร้อมกับวิทยาการทีศ่ กึ ษาได้อย่างเหมาะสม
เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ าน และดําเนินชีวติ ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมได้อย่างราบรืน่
และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีค วามซื่อ สัต ย์ มีวิ น ัย ตรงต่อ เวลา (ความรับ ผิด ชอบหลัก )
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
6. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์และสามารถจัดการกับปั ญหา คุณธรรม
จริยธรรม ในทุกสถานการณ์ได้อย่างหมาะสม (ความรับ ผิด ชอบหลัก )
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในรายวิชา
2. ฝึ กปฏิบัติ ทํากิจกรรม ส่งเสริมให้ เกิดความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
3. สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ นสิ ติ มีค่านิยมพื้นฐานที่ถูกต้ อง
4. ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัตใิ นการเรียนการสอนให้ ชัดเจนในรายวิชา
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรมของทุกรายวิชา
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2. ประเมิน สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์และการตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียน การทํารายงาน
การอ้ างอิงผลงาน และการสอบ
3. ประเมิน สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย
การปฏิบัตติ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้ อตกลงในชั้นเรียน เช่น การแต่งกาย
การช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรียน การดูแลห้ องเรียน
2 ความรู้
นิสติ กายภาพบําบัดมีความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ้ ่นื สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ บนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรูใ้ นศาสตร์ทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของชีวติ
และศาสตร์ของวิชาชีพทัง้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ กระบวนการวิจยั พืน้ ฐาน
และความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สามารถบูรณาการความรูเ้ พือ่ ใช้ในการดูแลสุขภาพ
ทีน่ ําไปสูส่ ขุ ภาพทีด่ ขี องผูร้ บั บริการ โดยกําหนดผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้ ดังนี้
2.1 ความรูท้ พ่ี ฒ
ั นา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถอธิบายความรูพ้ ื้ นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพความรูท้ ี่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพ
ระบบสุขภาพ กฎหมาย ความรูด้ า้ นการจัดการ
การบริหารงานบริการกายภาพบาบัดหรือสาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง (ความรับ ผิด ชอบหลัก )
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาบัดทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
อย่างเป็ นระบบตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย
การค้ นคว้ า
2. การวิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง การสัมมนา
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูค้ วามเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึกปฏิบตั ิ
3. การประเมินตนเองของผูเ้ รียน
3 ทัก ษะทางปัญ ญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีพ่ ฒ
ั นา
นิสติ ได้รบั การพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
โดยกําหนดผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา ดังนี้
1. สามารถประยุกต์ความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์ (ความรับผิดชอบรอง)
คณะกายภาพบํา บัด มหาวิ ท ยาล ยั ศรีน คริน ทรวิ โรฒหน้ า 5

มคอ. 3

2. สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ และแก้ ไขปัญหาได้ (ความรับผิดชอบหลัก)
3. สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู ้เป็ นฐาน (ความรับผิดชอบรอง)
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
6. สามารถค้นคว้าและประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับความรูใ้ น
ศาสตร์อ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ใช้ในทางปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
7. สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ความรับผิดชอบรอง)

3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่ งเสริ มให้เกิดเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึ กค้นคว้าหา
ความรู ้ ด้วยตนเอง และนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนและการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. การทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยมุง่ เน้นการเรียนรูแ้ ละค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานทีเ่ กีย่ วกั
บ
สาขาวิชากายภาพบําบัดหรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ใช้ตวั อย่างทีด่ เี ป็ นกรณีศกึ ษาเพือ่ ให้นิสติ ได้เรียนรูว้ ธิ วี เิ คราะห์ปัญหาและฝึกบูรณาการควา
มรู้
เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
4. นําเสนอ อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และสะท้อนคิดในชัน้ เรียน
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรูค้ วามเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึกปฏิบตั ิ
2. ประเมินผลรายงานชิน้ งานทีก่ าํ หนด
3. การประเมินตนเองของผูเ้ รียน
4 ทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คลและความรับ ผิด ชอบ
นิสติ มีความสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิง่ แวดล้อมมีความสามารถในการปรับตัว
และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สามารถทํางานร่วมกันได้
ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ และเรียนรูท้ จ่ี ะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ
และศาสตร์อน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม
โดยกําหนดผลการเรียนรูด้ า้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ไม่ประเมิน
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2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อม (ความรับผิดชอบรอง)
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1.

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้ รูปแบบของกิจกรรมก
ลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
อันจะนําไปสู่
การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2.
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตามทางวิชากา
รและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์
ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชัน้ เรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5 ทัก ษะการวิ เคราะห์เชิ งตัว เลข การสื่อ สาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
สามารถศึกษา และทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือก
และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิตหิ รือคณิตศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า
และเสนอแนะแนวทาง ในการแก้ไขปั ญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ
สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ในการพูด การเขียน
สามารถเลือกใช้รปู แบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลทีแ่ ตกต่างกันได้
โดยกําหนดผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศกึ ษา รวมถึงการนําเสนอผลงาน
โดยให้นิสติ ได้ใช้ทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีประสิท
ธิภาพ
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5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชัน้ เรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศกึ ษาในรายวิชา
โดยให้ใช้ทกั ษะการสือ่ สารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ด้านทัก ษะพิ ส ยั
เพือ่ ให้นิสติ มีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ทิ กั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
มีคุณสมบัตเิ หมาะสม
และผ่านการประเมินเพือ่ รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดทีส่ ามารถให้บริการกับผูร้ บั บริก
ารได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ ดังนี้
6.1 ด้านทักษะพิสยั
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน

6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริม
สุขภาพ แก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการเขียนรายงาน และการนําเสนอที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากรายงาน และการนาเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการ
แก้ ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้ างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
2. ประเมินจากการนาเสนอ และรายงานกรณีศึกษาที่ได้ รับมอบหมาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ น ผล
1. แผนการสอน
สัป
ดาห์
ที่

1

2

3

วัน ที่

พุธ 12
มค 65

พุธ 19
มค 65

เวลา

บรร
ยาย

ปฏิ
บัติ

สัม
มนา
เสริ
มบร
รยา
ย

สัม
มนา
เสริ
มป
ฏิ บ ั
ติ

ประเ
มิน ใ
นชัน้
เรีย
น

สอบ
บรร
ยาย

อาจารย์

สอบ
ปฏิ
บัติ

สถานที่ / ห้อ งเรีย น

หัว ข้อ
พิ เศษ/He
ad

8.30-10.30

2

10.30-11.30

1

1.Anatomy of thoracic wall and
cadiovascular system
2.Anatomy of systemic circulation and
lymphatic system

11.30-12.30

1

3.Histology of Cardiovascular system

ร่ว มสอน

ร่ว มสอ
น

ร่ว มสอน

ร่ว มสอน
Online SWU moodle

รุจริ วรรณ
Online SWU moodle
รุจริ วรรณ
Online SWU moodle

จินตนา

Online SWU moodle
8.30-9.30

1

4.Cardiac cycle

สุวฒ
ั น์

9.30-10.30

1

5.The circulation

จินตนา

10.30-12.30

2

6.Electrical activity of the heart
Gr.1 นิสติ เลขที่ 1-50 Anatomy of thoracic
wall and cadiovascular system 1

สุวฒ
ั น์

พุธ 26
มค 65

2
8.30-10.30
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Gr.2 นิสติ เลขที่ 51-100 Active learning :
Anatomy of thoracic wall and
cadiovascular system 1

รุจริ วรรณ

Online SWU moodle
Online SWU moodle
สุวฒ
ั น์

จินตนา

ประภาวดี

กนกวรรณ
ท.

122, 123, 124, 146

122, 123, 124, 146

มคอ. 3
122, 123, 124, 146
Gr.2 นิสติ เลขที่ 51-100 Anatomy of
thoracic wall and cadiovascular system 1

รุจริ วรรณ

สุวฒ
ั น์

จินตนา

ประภาวดี

กนกวรรณ
ท.

2

10.30-12.30

122, 123, 124, 146

Gr.1 นิสติ เลขที่ 1-51 Active learning :
Anatomy of thoracic wall and
cadiovascular system 1

4

พ2
กพ 65

Gr.1 นิสติ เลขที่ 1-50 Anatomy of thoracic
wall and cadiovascular system 2

2

8.30-10.30

Gr.2 นิสติ เลขที่ 51-100 Anatomy of
thoracic wall and cadiovascular system 2

10.30-12.30

5

6
7

พ 16
กพ 65
พ 23
กพ 65

ประภาวดี

122, 123, 124, 146

ประภาวดี
รุจริ วรรณ

สุวฒ
ั น์

จินตนา

กนกวรรณ
ท.

122, 123, 124, 146
122, 123, 124, 146

Gr.1 นิสติ เลขที่ 1-51 Active learning :
Anatomy of thoracic wall and
cadiovascular system 2

8.30-9.30

1

7.Electrocardiography

9.30-10.30

1

8.Blood and hemodynamic

10.30-12.30

2

9.Cardiovascular control

สุวฒ
ั น์
Online SWU moodle

สุวฒ
ั น์
ประภาวดี

Online SWU moodle

วันมาฆบูชา
8.30-9.30

11.00-12.30
8

จินตนา

122, 123, 124, 146

Online SWU moodle

9.30-11.00

พ2
มีค 65

สุวฒ
ั น์

Gr.2 นิสติ เลขที่ 51-100 Active learning :
Anatomy of thoracic wall and
cadiovascular system 2
2

พ9
กพ 65

รุจริ วรรณ

กนกวรรณ
ท.

1
1.5
1.5

8.30-10.30
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Examination 1 (1-5)
10.Anatomy of upper respiratory system
11.Anatomy of lower respiratory system
Active learning: Anatomy of
cardiovascular and thoracic wall

สุวฒ
ั น์
กนกวรรณ
ท.
กนกวรรณ
ท.

กนกวรร
ณ ท.

304, 419
Online SWU moodle
Online SWU moodle
122, 123, 124, 146

มคอ. 3
10.30-12.30
9

พ9
มีค 65

2
2

8.30-10.30

2

10.30-12.30

10

พ 16
มีค 65

2

8.30-10.30

2

10.30-12.30

11

พ 23
มีค 65

12

13

14

ประภาวดี
รุจริ วรรณ
กนกวรรณ
ท.

สุวฒ
ั น์

จินตนา

กนกวรรณ
ท.

122, 123, 124, 146
122, 123, 124, 146

สุวฒ
ั น์

จินตนา

รุจริ วรรณ

ประภาวดี
122, 123, 124, 146

กนกวรรณ
ท.

122, 123, 124, 146
สุวฒ
ั น์

จินตนา

รุจริ วรรณ

ประภาวดี
122, 123, 124, 146

กนกวรรณ
ท.

122, 123, 124, 146
สุวฒ
ั น์

จินตนา

รุจริ วรรณ

ประภาวดี
122, 123, 124, 146

กนกวรรณ
ท.

122, 123, 124, 146
สุวฒ
ั น์

จินตนา

รุจริ วรรณ

ประภาวดี
122, 123, 124, 146
Online SWU moodle

8.30-10.30
10.30-12.30

พ 30
มีค 65

Anatomy of thoracic wall and
cadiovascular system 3
Gr.1 นิสติ เลขที่ 1-50 Anatomy of
respiratory system 1
Gr.2 นิสติ เลขที่ 51-100 Active learning :
Anatomy of respiratory system 1
Gr.2 นิสติ เลขที่ 51-100 Anatomy of
respiratory system 1
Gr.1 นิสติ เลขที่ 1-51 Active learning :
Anatomy of respiratory system 1
Gr.1 นิสติ เลขที่ 1-50 Anatomy of
respiratory system 2
Gr.2 นิสติ เลขที่ 51-100 Active learning :
Anatomy of respiratory system 2
Gr.2 นิสติ เลขที่ 51-100 Anatomy of
respiratory system 2
Gr.1 นิสติ เลขที่ 1-51 Active learning :
Anatomy of respiratory system 2

2

12.Lung mechanic
13.Biomechanics of cardiopulmonary
system

2

8.30-9.30

1

9.30-11.30

2

Examination 2 (6-11)
14.Development of cardiopulmonary
system

11.30-12.30

1

15.Histology of respiratory system

พ6
เมย
65
พ 13
เมย
65

คณะกายภาพบํา บัด มหาวิ ท ยาล ยั ศรีน คริน ทรวิ โรฒหน้ า 11

วันจักรี

วันสงกรานต์

สุกลั ยา
Online SWU moodle
สุกลั ยา
สุวฒ
ั น์

กนกวรร
ณ ท.

304 & 321
Online SWU moodle

จินตนา
จินตนา

Online SWU moodle

มคอ. 3
พ 20
เมย
65

122, 123, 124, 146
Active learning: Anatomy of respiratory
system

8.30-10.30
10.30-12.30

15

16

17

พ 27
เมย
65

อ. 3
พค 65

พ4
พค 65
อ.10
พค 65

18

20

พ 11
พค 65

2

Anatomy of respiratory system 3

กนกวรรณ
ท.

ประภาวดี
สุวฒ
ั น์

จินตนา

122, 123, 124, 146

รุจริ วรรณ
Online SWU moodle

8.30-9.30

1

9.30-11.30

2

16.Microbiology of respiratory system
17.Immunology of cardiopulmonary
system

11.30-12.30

1

18.Pulmonary and Bronchial circulation

8.30-9.30

1

9.30-10.30

1

13.30-15.30

2

Examination 3 (12-16)
19.Transport of O2 and CO2 in the blood
20.Pulmonary blood flow/ventilation and
gas exchange

จินตนา

สุกลั ยา

Online SWU moodle
สุกลั ยา

สุวฒ
ั น์
ประภาวดี

Online SWU moodle
กนกวรร
ณ ท.

304 & 321
Online SWU moodle

ประภาวดี

Online SWU moodle

ประภาวดี

Online SWU moodle

วันฉัตรมงคล
8.30-9.30

1

9.30-10.30

1

13.30-14.30

1

14.30-15.30

1

8.30-9.30

21.Regulation of respiratory
Seminar pathology,pathogenesis and
pathophysiology of cardiorespiratory
system 1
Seminar pathology,pathogenesis and
pathophysiology of cardiorespiratory
system 2
Seminar pathology,pathogenesis and
pathophysiology of cardiorespiratory
system 3
1
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Examination 4 (17-21)

สุวฒ
ั น์

จินตนา

Online via Zoom

สุวฒ
ั น์

จินตนา

Online via Zoom

จินตนา

สุวฒ
ั น์

Online via Zoom
301 & 302

สุวฒ
ั น์

กนกวรร
ณ ท.

มคอ. 3

19

พ 18
พค 65

รหัสห
น่วยกิ
ต
3(2-25)

9.30-10.30

1

10.30-11.30

1

11.30-12.30

1

8.30-9.30

1

9.30-10.30

1

10.30-11.30

1

11.30-12.30

1

รวม

30

16

รวม

30

30

2

30

30

0

10

Seminar pathology,pathogenesis and
pathophysiology of cardiorespiratory
system 4
Seminar pathology,pathogenesis and
pathophysiology of cardiorespiratory
system 5
Seminar pathology,pathogenesis and
pathophysiology of cardiorespiratory
system 6
Seminar pathology,pathogenesis and
pathophysiology of cardiorespiratory
system 7
Seminar pathology,pathogenesis and
pathophysiology of cardiorespiratory
system 8
Seminar pathology,pathogenesis and
pathophysiology of cardiorespiratory
system 9
Seminar pathology,pathogenesis and
pathophysiology of cardiorespiratory
system 10
4

4

0

จินตนา

สุวฒ
ั น์

Online via Zoom

สุกลั ยา

รุจริ วรรณ

Online via Zoom

รุจริ วรรณ

สุกลั ยา

Online via Zoom

รุจริ วรรณ

ประภาวดี

Online via Zoom

ประภาวดี

รุจริ วรรณ

Online via Zoom

กนกวรรณ
ท.

จินตนา

Online via Zoom

กนกวรรณ
ท.

จินตนา

Online via Zoom

64

2

หมายเหตุ คณาจารย์จะให้ คาํ แนะนําเพื่อการพัฒนาตนเอง (Formative feedback) ให้ แก่นิสติ ทุกคนเมื่อมีการเรียนหัวข้ อปฏิบัติและสัมมนาทุกครั้ง
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2. แผนการประเมิ น ผลการเรีย นรู้
กิ จ กรรม
ผลการเรีย นรู้
ที่

คุณธรรมจริยธรรม
1

1.1, 1.6

วิ ธ ีก ารประเมิ น

- ประเมินการเข้าชัน้ เรียน
- ประเมินพฤติกรรมในชัน้ เรียน
- ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ ์การเรียนปฏิบตั ิ
การกายวิภาคศาสตร์

2

3

4

5

ความรู้
2.2, (2.3)

ทักษะทางปั ญญา
(3.1), 3.2, (3.3),
(3.6), (3.7)
ทักษะความสัมพั
นธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดช
อบ
(4.2)
ทักษะการวิเคราะห์เ
ชิงตัวเลข
การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโล
ยีสารสนเทศ
(5.3)

สัปดาห์ที่ปร สัด ส่ว นของการ
ะเมิ น
ประเมิ น

ตลอดการจัด
การเรียนการ
สอน

1%

4, 6, 8, 10

60 %

11, 15

30%

12-13

5%

-การสอบทฤษฎี
- การประเมินปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน
- ประเมิน การสัมมนาพยาธิสรีรวิทยา
- การค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์

0%
- พฤติกรรมขณะฝึกปฏิบตั ิ
- ประเมินจากการสัมมนา
- การมีสว่ นร่วมถาม-ตอบในชัน้ เรียน

- ประเมินจาก
สือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ในการ
พูด
การเขียนและสามารถเลือกใช้รปู แบบขอ
งการนําเสนอทีเ่ หมาะสม

-

12-13

รวม
หมายเหตุ ผลการเรีย นรู้ใ นเครื่อ งหมาย () หมายถึง ความรับ ผิด ชอบรอง
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4%

100%

มคอ. 3

รายละเอีย ดการประเมิ น และเกณฑ์ก ารพิ จ ารณาตัด เกรด
● การประเมิ น ผล
กิ จ กรรมที่ 1. การสอบบรรยาย
60%
1.1 สอบครัง้ ที่ 1
หัวข้อที่ 1-6 (8 ชม. ชม.ละ 2 %)
16%
1.2 สอบครัง้ ที่ 2
หัวข้อที่ 7-11 (7 ชม. ชม.ละ 2 %)
14%
16%
1.3 สอบครัง้ ที่ 3
หัวข้อที่ 12-16 (8 ชม. ชม.ละ 2 %)
1.4 สอบครัง้ ที่ 4
หัวข้อที่ 17-21 (7 ชม. ชม.ละ 2 %)
14%
กิ จ กรรมที่ 2. การประเมิน ในชัน้ เรีย น
30%
2.1 ประเมินครัง้ ที่ 1 Anatomy of thoracic wall and cardiovascular system 15%
2.2 ประเมินครัง้ ที่ 2 Anatomy of upper and lower respiratory system 15%
10%
กิ จ กรรมที่ 3. สัม มนา และการประเมิน ผล
3.1 การค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ความรูท้ างพยาธิสรีรวิทยา 5%
3.2 ทักษะการสือ่ สาร นําเสนอ ตอบคําถามในการสัมมนา
4%
3.3 การประเมินการทํางานเป็ นกลุ่ม และพฤติกรรมในชัน้ เรียน 1%
รวม
100%
เกณฑ์ผา่ นการประเมิ น
1. นิสติ ต้องมาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทัง้ หมดจึงจะมีสทิ ธิ ์สอบและรับการประเมิน
2. คะแนนสอบภาคบรรยายและคะแนนภาคปฏิบตั ติ อ้ งไม่ต่าํ กว่า 50 % ของคะแนนรวมทัง้ หมด
จึงถือว่าผ่านการประเมิน
● เกณฑ์ก ารพิ จ ารณาตัด เกรด : อิ งเกณฑ์
นิสติ ต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสทิ ธิ ์สอบ ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับเกรด
80.0-100
A
75.0-79.9
B+
70.0-74.9
B
65.0-69.9
C+
55.0-64.9
C
50.0-59.9
D+
40.0-49.9
D
< 40
E
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรีย นการสอน
1. ตํา ราและเอกสารหลัก
1. พริม้ เพรา ผลเจริญสุข. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช, 2542.
2. คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. สรีรวิทยา. พิมพ์ครัง้ ที่ 5.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547.
3. สุพรพิมพ์ เจียสกุล และสุพตั รา โล่หส์ ริ วิ ฒ
ั น์, บรรณาธิการ. สรีรวิทยา. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุงเทพฯ :
ภาควิชา สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
4. คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ; ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล, ผศ.
ดร.สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์, บรรณาธิการ. สรีรวิทยา. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ :
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล. 2552.
5. John B. W. Pulmonary physiology and pathophysiology : an integrated, case-based approach.
Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2001.
6. Robert M. B., et al. Physiology. 5th ed. St. Louis : Mosby, 2004.
7. Costanzo L. S. Physiology. 3rd ed. Philadelphia : Philadelphia, PA : Saunders Elsevier, 2006.
8. Carroll, R. G. Elsevier's integrated physiology. Philadephia : Mosby/Elsevier, 2007.
9. Bruce M. K., Bruce A. S. Berne & Levy physiology. 6th ed., Philadelphia : Mosby/Elsevier, 2010.

หมวดที่ 7 การประเมิ น และปรับ ปรุงการดําเนิ น การของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์ก ารประเมิ น ประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนิ สิ ต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 004)
- การสือ่ สารและส่งข้อเสนอแนะของนิสติ ผ่านแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ก ารประเมิ น การสอน
- ผลสัมฤทธิ ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนา การปฏิบตั กิ าร ทีน่ ิสติ ได้รบั มอบหมาย
- การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้

3. การปรับ ปรุงการสอน
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินร
ายวิชาและ มคอ 5ปี ทผ่ี า่ นมา

การดําเนินการปรับปรุง

1. ผลิตสือ่ การสอนเพือ่ สนับสนุ
นการเรียนรูข้ องนิสติ ผ่านช่อ
งทางออนไลน์

1.
แจ้งอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาให้ปรับปรุงสือ่
การสอนโดยเฉพาะภาพและเสียงของวิดโี อ
เพือ่ สนับสนุนการเรียนรูข้ องนิสติ

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น
ใบมีดผ่าตัด
ให้เพียงพอกับการเรียนปฏิบ ั
ติการกายวิภาคศาสตร์

2.จัดซือ้ อุปกรณ์การเรียนปฏิบตั กิ าร เช่น
ใบมีดผ่าตัด
ให้เพียงพอกับการเรียนปฏิบตั กิ ารกายวิภา
คศาสตร์

ความต้องการสนั
บสนุนจากสาขาวิ
ชา
ไม่มี

ไม่มี

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ในรายวิ ชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา
การจัดการเรียนการสอนทีส่ ามารถทําให้เกิดการเรียนรูต้ ามทีก่ าํ หนดไว้และวิธกี ารประเมินผลทีก่ าํ
หนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน
การนําเสนอหน้าชัน้ เรียน
การมีสว่ นร่วม
อภิปรายและพฤติกรรมในชัน้ เรียน
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ ์จากการให้คะแนนในการนําเสนอและสัมมนาครัง้ สุดท้ายของนิสติ แต่ละบุคคล
ตามมาตรฐานการเรียนรูข้ องรายวิชา
- ตัดเกรดในทีป่ ระชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
5. การดําเนิ น การทบทวนและการวางแผนปรับ ปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
‐ นําข้อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพือ่ จัดกลุ่มเนื้อหาความรูท้ ต่ี อ้ งปรับปรุง
โดยนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุน่ ต่อไป
‐ นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสติ
เพือ่ พัฒนาเนื้อหาสาระให้ทนั สมัย
ปรับวิธกี ารเรียนการสอน
และวิธกี ารประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
‐ ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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